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Uusia alkuja
”Oon joka vuosi yhtä helpottunut maaliskuun ensimmäisestä päivästä. Viis termisistä määritelmistä, mun kevät alkoi just
nyt, vaikka yön aikana olis satanut puoli
metriä lunta. Sitä ei kuitenkaan toivottavasti tapahdu.”
Kevään alkaminen, oli se sitten termisten
tai minkä tahansa muiden määritelmien
mukainen, herättää varmaankin monilla
samanlaisia ajatuksia kuin mitä Salli julisti kuun ensimmäisenä päivänä Facebookissa. Aurinko paistaa taas kirkkaammin
ja korkeammalta, linnut laulavat, fiilis on
paljon energisempi ja mitä kaikkea kivaa
siitä nyt siten seuraakin. Maaliskuu ja kevään alkaminen merkitsee meille uutta
alkua ja sivun kääntämistä, vähän kuten
vuoden vaihtuminenkin.

Kuva: Olli Ahola
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Olemme tuoreina päätoimittajina uusien haasteen edessä ja tämä ensimmäisen
Kypsän numeromme saattaminen maailmaan on myös hyvin jännittävää. Kumpikaan meistä ei ole aiemmin taittanut tai
päätoimittanut mitään julkaisua, joten
hyppäsimme yhdessä tuntemattomaan.

Onneksi meillä on hyvä tuore toimituskunta, joka hyvällä tekemisen meiningillä pitää lehden tasoa korkealla. Tämä uusi alku
on ollut ainakin meille tähän mennessä antoisa kokemus.

PÄÄKIRJOITUS

Kypsän tässä numerossa

Toivomme, että mahdollisimman monelle kymäläiselle tänä keväänä tarjoutuisi
mahdollisuuksia kokea vastaavia virkistäviä uusia alkuja elämässään ja saada niistä
voimavaroja sekä innostusta hääräillä kiireisessä arjessa. Osakunta on merkittävä
henkilökohtaisten uusien alkujen tarjoaja.
Vuoden vaihtuminen on tuonut mukanaan
myös osakuntalaisille uudet virat, jotka
tarjoavat virikkeitä ja kehittävää tekemistä civiksille. Osakunnan tulee kuitenkin antaa tilaisuus uusiin alkuihin myös
muillekin kuin vanhoille jäsenilleen. Pian
edessä on kevään uusien ilta, joka tarjoaa
toivottavasti tilaisuuden mahdollisimman
monelle tuoreelle fuksille kokea uusi alku
kymäläisten iloisessa joukossa.

Salli Ahtiainen
Esa-Pekka Helanne
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VIERASKYNÄ

Ensimmäiset varalaulunjohtajat
esittäytyvät

Teksti: Pasi Pykälistö

Kuvat: Tiina Heikkilä

Vuosi 2016 on pyörähtänyt käyntiin, ja uudet virkailijat ovat päässeet käsiksi uusiin
virkoihinsa. Tänä vuonna tilanteen on tehnyt poikkeukselliseksi se, että uusien virkailijoiden lisäksi mukana on täysin uusi virka
– varalaulunjohtaja. Mitä tässä virassa oikein
tehdään? Kuinka tämä virka näkyy muille
osakuntalaisille? Entä mitä varalaulunjohtajat itse ovat mieltä uudesta virasta? Tätä ja
paljon muuta seuraavassa.
Tämän viran kautta toiselle meistä muodostui ensimmäinen kontakti laulunjohtamiseen
osakunnalla, kun taas toiselle kyseessä on
jo kolmas vuosi laulunjohtamisen parissa.
Kieltämättä keltanokkana jännitin hiukan
ensiesiintymistäni, mutta laulunjohtaminen
ei ole läheskään yhtä pelottavaa, kuin mitä
ajattelin sen fuksina olevan. Tilannetta on
helpottanut huomattavasti laulunjohtajiston
(toimituksen huomio: kyseessä epävirallinen
termi) yhteispelin sujuvuus ja toistensa vahvuuksien tunteminen.
Osakuntalaisille varalaulunjohtajien virka
ei suuremmin eroa laulunjohtajan virasta –
olemme heitä, jotka koittavat parhaansa mukaan viihdyttää teitä sitseillä laulutaidoillaan
ja kylmettää ruokanne ennen kuin ehditte
sen syödä. Erityisempien esitysten toteutuksen takana on kuitenkin pääasiassa laulunjohtaja.

Olli Ahola

Kypsän vieraskynään voi ilmoittautua
vapaaehtoiseksi kirjoittajaksi ottamalla
yhteyttä päätoimittajaan sähköpostilla
kyo-kypsa@helsinki.fi. Aihe on vapaa ja
sopiva pituus on noin 2000 merkkiä. Liitä
mukaan haluamasi kuva.
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On ilo, että laulunjohtajisto sai tänä vuonna
uutta virtaa ja tuoreita kasvoja. On tärkeää, että viroissa toimivat henkilöt vaihtuvat
säännöllisin väliajoin, jotta tehtävien hoitaminen pysyy vieränä ja tuoreena. Uudet
toimijat tuovat myös uusia ajatuksia ja uusia
tapoja tehdä, mikä on jopa enemmän kuin
toivottavaa. Vaikka sitsiperinteet ovatkin
paljolti vakiintuneita suosikkilauluineen ja
muine traditioineen, uudet laulunjohtajat
tuovat uutta ilmettä tuttuun kaavaan ja kehittävät traditiota eteenpäin.
Vaikka uusien toimijoiden saaminen laulunjohtajistoon onkin ilo, onni on myös, että sain
mahdollisuuden jatkaa miekan heiluttamista
uuden varalaulunjohtajat viran perustamisen myötä. Uudet virkailijat miekan varressa
haastavat minutkin pitämään laulunjohtoani
tuoreena, sekä uudistumaan ja keksimään
uusia tapoja pitää yllä hyvää sitsitunnelmaa.

Esa-Pekka Helanne

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se tieto, että
Osakunnallakin laulettava Kymenlaakson laulu
ei ole ensimmäinen kaltaisensa, Kymijokilaakson
maakuntalaulu. Ensimmäinen versio, tuolloin nimeltään Kyminlaakson laulu, sanoitettiin ja sävellettiin Kymenlaakson maakuntajuhlille 30.5.1898.
Maakuntalaulun laatiminen oli alkanut jo vuonna
1894 Haminassa pidetyillä Kyminlaakson laulujuhlilla. Juhlille osallistui 11 kuoroa ja yhteensä
n. 250 laulajaa. Juhlien lopulla yleiseksi keskustelunaiheeksi nousi oman maakuntalaulun puute.
Aloitteen asiassa lopulta teki Kymenlaakson Opiston rehtori, maisteri Juhani Alin (myöh. Arajärvi).
Joulukuussa 1897 hän pyysi tuttavaansa, runoilija
A. V. Forsmania kirjoittamaan sanat lauluun. Forsman oli juuri edeltävänä keväänä kirjoittanut yliopistolle promootiokantaatin. Runo valmistui alkuvuodesta 1898 ja se lähetettiin Haminaan Emil
Genetzin sävellettäväksi. Genetz toimi tuolloin Haminan kadettikoulun saksan kielen opettajana. Genetzin sävellys sai seuraavan kesän maakuntajuhlilla riemuisan vastaanoton ja sillä Kymenlaakson
kuorot osallistuivat mm. Jyväskylän laulujuhlille.
Kyminlaakson laulu

Muut virrat ne vinhoin lainehin käy,
Kymi, hei, kera käy nopeaan!
Kas, kohtapa muuta ei yhtään näy
kuin valtava vaaluva vaan.
Nyt riennämme merten aavoja päin,
ja vauhtipa meillä on uus;
meit' ihmehtii, kun kiidämme näin,
niin rannan raita kuin kuus.
Me tahdomme vuohomme heijastaa
kuvan Suomehemme kallihin,
ja näyttää, kuinka taivas ja maa
on Suomessa suotuisin.
Omat vieremme tahdomme viljenemään
sekä kaukaiset karumaat,
ja kun soistakin kerran siirrämme jään,
sadot riittävät, rikkahat saat.
Me tahdomme tuoda Eurooppaan
kotivettemme välkkehet
ja laulaa tietohon kaiken maan
oman henkemme helkkehet.
Me tahdomme kertoa muillekin,
mitä oivaa Suomessa on,
ja kuiskia rannan puillekin,
mik' on onnemme vertomaton.

Hei, virrat muut, minä seuraa teen;
Kemi teihin liittäytyy.
Olen poika ma uljahan Päijänteen:
veri tuo on voimani syy.
Sadat koskeini haltiat vaahtoisat
minä lyyliks maalleni luon
ja vetteni vellamot vienoimmat
minä taistelurintahan tuon.
Oi, kuulkaa kuinka mun rintani lyö
ja sykkii suonteni vuo!
Minä tahdon olla se vanne ja vyö,
joka kansani liittohon luo!
Kun Kaksois-Suomeni yhtynyt on
ja uutena syntynyt taas,
niin maani on vahva ja vaurioton,
kuni mahtava kalliopaas.
Tytär Karjala, äidin kaipaavan
tule taas kotiperheeseen!
Minä virtani hohtoisan hopean
sinun yhtymäsillaks teen.
Minä vainojen hurmeet huuhdon pois,
pesen laaksoni permannon,
niin luokseni juhlaan yhtyä vois
koko Suomeni silpomaton.
Nyt riennämme aavoja päin.
Hei hetkeä riemuisaa!
Meit' ihmehtii, kun kiidämme näin
oma Suomi ja vieras maa.
Mitä siitä, jos tieltä sortuvikin
pala vanhoja rantoja pois!
Kun nuori on, voimin uhkuavin,
ken suopuroks untua vois!
Hei, Suomen purttapa soudattaa
nämä aaltomme vaahtoisat:
Vie kansojen templiks, Suomenmaa,
nyt partesi parhaimmat!
Ja lippusi kansojen laivaston
kera käyköön hulmuamaan,
sinitaivahan liitäen laipiohon

ja kauas maailmaan!

Lähteet:
Pajamo, Reijo – Maakuntalaulumme. WSOY, 1987.
Koskimies, August Valdemar – Vuosien varrelta: Runoelmia. WSOY, 1926.
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Nuoret virkailijat 2016
Kypsän toimitus tapasit hellyttävät uudet Osakunnan virkailijat ja kysyi heidän
lempileluistaan, sekä kuinka niitä voisi hyödyntää apuvälineinä viroissa.

Ester Pentti, kuraattori
Minun lempileluni on Leenaniminen vauvanukke. Leena
on opettanut minulle äidillisiä
vaistoja, joita tarvitsen osakuntalaisten kaitsimisessa, jotka ovat
minulle kuin omia lapsia.

Pasi Pykälistö, hallituksen
puheenjohtaja, HTK-edustaja ja arkistonhoitaja
Lempileluni on samojedipehmokoira Sakke. Sakke myös
näkee erittäin hyvin, sillä olen
leikannut näkyvyyttä haittaavat
karvat sen silmen ympäriltä.

Esa-Pekka Helanne, sihteeri ja Kypsän päätoimittaja

Aapo Jussila, taloudenhoitaja
Minun lempileluni on traktori. En
kyllä voi mitenkään sitä käyttää sitä
virassa hyväkseni!

Tiina Heikkilä, toiminnanohjaaja, HTK-edustaja ja valokuvaaja

Rakastan pehmojääkarhuani Kalia, joka auttaa minua
pysymään rauhallisena kun tekstin sekoilevat asettelut Lempparileluni on pieni husky-lelukoira, joka paimenpöytäkirjoissa tai Kypsässä nostavat verenpainetta.
taa ihmisiä pöytään.
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Anna-Liisa Koskinen, emäntä

Iina Elfving, emäntä

Minulla on musta pantteri pehmolelu. Se on
sellainen kissapeto, että keittiössä peto on irti!

Lempileluni on pehmomajava Talttis, jota pystyy käyttämään myös käsinukkena. Se voisi toimia varmaan myös
patalappuna, mutta toisaalta rakasta ystävää ei saa kärventää. Ehkä se siis sopii kakkukoristeeksi paraatipaikalle.

Tuukka Mustapää, isäntä
Minä pidän legoista. Ne auttavat minua tohtorin järjestelyssä ja juomien pinoamisessa.

Sofia Rahikainen, tiedotussihteeri, ulkoasiainsihteeri
ja vaalipäällikkö
Minun lempileluni on Lila-niminen liukuvärjätty violetti pehmokoira. Se tekee minusta kovasta ulkokuorestani huolimatta helpommin lähestyttävän.
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Sara Tähkäpää, fuksiohjaaja

Leon Hirvelä, fuksiohjaaja

Lempparileluni on Nalle Puh -pehmolelu, joka tuo
minulle fuksiohjaajana tarvittavaa henkistä vakautta.

Minulla on käsinukkepöllö, joka on tohtori. Jos
minulle tulee stressiä ja sen myötä flunssa, tohtori
Pöllö parantaa!

Nuoret virkailijat 2016

Joni Salo, liikuntasihteeri
Lempparileluni ovat Leonardo ja Donatello
turtlesit. Donatellolta voin ammentaa kekseliäisyyttä ja Leonardolta organisointikykyä.

Olli Ahola, Vt. Isäntä, varalaulunjohtaja ja valokuvaaja
Sini Leppänen, maakuntasihteeri ja seniorisihteeri

Maaria Haavisto, asuntosihteeri

Minun lempileluni on ankkaunilelu, jota käytän
Lempileluni on punainen salkku, jossa voin kuljettaa
Kymenlaaksolaisten sielunhoitoon. Ankka on matkus- muita leluja ja asuntosihteerin papereita, joita tuppaa
tellut paljon ja siltä on siksi hyvä kysyä neuvoja!
kertymään.
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Minun lempileluni on vihreä
avomallinen leluauto. Sen avulla
voin tehdä taas uusia böunäri-

Salli Ahtiainen, kulttuurisihteeri, Kypsän päätoimittaja
ja laulunjohtaja
Suosikkileluni on värikäs papukaija. Papukaijat ovat
äänekkäitä ja siksi se voi auttaa minua laululnjohtajana.

Aleksi Leppänen, HTK-edustaja

Marjut Päkki, jäsensihteeri

Lempileluni on Heini-niminen
pehmodinosaurus, joka kuiskii
korvaani neuvoja kun menee
sormi suuhun.

Minulla on pehmokoira Pipi, joka
tukee jäsensihteerin vaikeina hetkinä.

elokuvia!
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Abipäivä Osakunnalla
Teksti: Sofia Rahikainen
Kuvat: Olli Ahola ja Tiina Heikkilä

Neljä rohkeaa osakuntalaista lähti 19.-20.2.2016 ensivierailulle naisjärjestö
Korporatsioon Sororitas Estoniaen 5-vuotisjuhliin Tarttoon. Reissu oli
onnistunut, vaikka kaikki ei aina mennytkään ihan putkeen. Seuraavat
vierailijat voivat kuitenkin ottaa oppia meidän virheistämme

Toinen kerta tapa, kolmas perinne”. Siispä jo
tavaksi tulleet abisitsit järjestettiin jälleen, tällä
kertaa tammikuussa ennen abien ylioppilaskirjoituksia. 23 kotkalaista abiturienttia matkasi
Timpan kyydissä Kotkan lyseon sekä Karhulan
lukion kautta kohti Helsinkiä. Viime vuodesta
poiketen tarjosimme abeille mahdollisuuden
tutustua useampaan eri kampukseen: Viikkiin,
Kumpulaan, Meilahteen, Otaniemeen tai keskustaan. Jokaista kampusta oli esittelemässä
yksi tai useampi kymäläinen, jotka johdattelivat tulevia yliopistolaisia kampuksensa saloihin. Kampuskierrosten jälkeen esiteltiin Kaisa-kirjaston mukavuuksia, joka ei erään abin
sanojen mukaan ”oo yhtään niin kämänen ku
Kotkan kirjasto, täällähän vois jopa opiskella”.
Kierrosten jälkeen siirryttiin osakunnalle.
Abeille pidettiin powerpoint-esitykset sekä
Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta,
jonka jälkeen alkoi jännittävä odotus mitkä
nämä yliopistolaisten hehkuttamat sitsit mahtavatkaan olla. Joukkoon eksyi tässä vaiheessa
myös eräs aliupseeri Haminasta, alkoivat aamut kuulemma hajottaa. Abit istutettiin sekaisin osakuntalaisten joukkoon ja perehdytettiin
sitsikulttuurin saloihin: skoolaus vasen oikee
eteen, sit purku. Skoolatessa pitää katsoa silmiin. Laulaakin saa ja pitää. Laulujen aikana
ei saa poistua. Joissain lauluissa pitää mennä
pöydän alle tai tuolin päälle. Opastuksen jälkeen seurasi paljon hämmentyneitä katseita,
mutta muutaman harjoituskierroksen jälkeen

Kuinka selvitä vuorokausi
Tartossa?

Teksti: Ester Pentti

Virhe yksi: syö ennen iltajuhlaa
Lähdimme Helsingistä kohti Tarttoa perjantaiaamuna. Matka kesti kokonaisuudessaan
kuutisen tuntia eikä majoittumiseen ja vaatteiden vaihtamiseen jäänyt kovin paljon aikaa.
Ajattelimme, että iltajuhlassa on varmasti jonkinlainen ruokatarjoilu, sinne asti selviämme
varmasti aamiaisen ja laivalla ostetun voileivän turvin. Huono idea! Ruoka oli hedelmiä
ja cocktail-paloja, jotka koostuivat lähinnä
kinkusta ja juustosta eri muodoissa. Täytekakkua ja kahvia saatiin odottaa puolilleöin, siinä
vaiheessa oltiin jo melkein pyörtymispisteessä.
alkoi sujua ja abitkin alkoivat päästä jyvälle
homman hauskuudesta. Rohkeimmat abit saivat jopa aloittaa laulun, kun osakuntalaiset jäivät kieli keskelle suuta KTP tai kuolema -laulun
alkusävelten kanssa.
Lopulta tuli aika teinilaulun ja pienet abit saatettiin kotimatkalle, kun Timppakin viimein
osasi paikalle. Osakuntalaiset jatkoivat illanviettoa mm. ihmispyramidin, KSO:n skumppakauhan sekä nallekarkkisaunan merkeissä.

Virhe kaksi: tarkista juhlapaikan osoite
Estoniaella on oma pieni lukaali Tartossa, mutta juhlat eivät olleetkaan siellä. Osoite kannattaa siis tarkistaa kahteen kertaan ennen kuin
sen näpyttelee reittioppaaseen. Saattaa säästyä
siltä, että juoksee iltapuvussa ylös alas jyrkkää
hiekoittamatonta Tuomiokirkonmäkeä.

Eli miehillä sama tumma puku päälle, jos ei
halua raahata arkipukua mukaan. Naisilla lyhyt, mutta siisti mekko on varma valinta. Nauhat päälle ja ylioppilaslakit päähän.
Oli myös onnistumisia
Virheistä huolimatta matka oli erittäin onnistunut. Laiva-, taksi- ja bussimatkat sujuivat
suuremmitta kommelluksitta. AirBnB:n kautta hankittu majapaikka oli loistavalla paikalla
tuomiokirkon raunion vieressä. Sänkypaikkoja
oli neljä, mutta asuntoon olisi omille patjoille
mahtunut varmaan parikymmentä. Virolaiset
emännät ottivat meidät lämpimästi vastaan,
kertoivat innokkaasti oman järjestönsä toiminnasta ja opiskelusta Virossa ja kuulivat
mielellään suomalaisesta opiskelijaelämästä.

Virhe kolme: varaudu aamiaiseen
Tartossa on kivoja ravintoloita ja kahviloita, mutta ne keskittyvät Raatihuoneentorin
liepeille. Jos aamulla ei ole aikaa käydä keskustassa aamiaisella, osta aamiaistarpeita
majapaikkaan. Älä vaeltele laitakaupungilla
päämäärättömästi etsimässä kahvilaa, jota ei
koskaan löydy. Vaikka oli ne supermarketista
ostetut pasteijat ja muffinitkin ihan hyviä…
Virhe neljä: tarkista pukukoodi
Virolaiset ovat melko tarkkoja pukeutumisesta. Iltajuhlan koodi oli miehillä tumma puku,
naiset olivat pitkissä mekoissa. Mutta myös
lauantaiaamun ”aktus” oli hyvin siisti tilaisuus.
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Kukapa estetiikoista ei tuntisi Aristoteleen
Runousoppia tai Wittgensteinin perheyhtäläisyyttä! Kaikki esteetikot tietävät myös,
että makuasioista ei voi kiistellä, eikä oikeasti taidetta voi (vielä) onnistuneesti
määritellä. Toisaalta estetiikka ei ainoastaan rajoitu perinteisiin taidemuotoihin ja
vanhoihin, puhkikuluneisiin kysymyksiin.
Esimerkiksi itse tein kandidaatintutkielmani tatuoinneista taiteena. Tämän lisäksi kurssiteemoina on ollut muun muassa
kuoleman, Japanin kulttuurin, himon, tilan ja uskonnon estetiikka. Aineopintojen
kurssiaiheet myös vaihtuvat vuosittain,
joten aina ilmestyy jotain uutta ja mielenkiintoista.
Koska yliopistoomme on iskenyt säästötoimet, yhdistyy estetiikka ensi vuonna
teatteri-, kirjallisuus- ja musiikkitieteen
kanssa T-kandiksi. Tämä on omalla tavallaan hyvä ja huono asia. Estetiikka on oikeastaan kaikkien taideaineiden perusta,
joten ainakaan sen aseman ei pitäisi olla
uhattuna kurssisisältöjä suunnitellessa.

Mitä sie oikeen opiskelet?
Estetiikka
Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Koskinen

Estetiikkaa neljä vuotta lukeneena en vieläkään osaa vastata sukulaisten kysymykseen ”Mitä se estetiikka on?” Vielä vaikeammaksi homma menee, jos seuraava
kysymys koskee tulevaisuuden työelämää.
Toistaiseksi vastaan ei ole tullut yhtäkään
sukulaista, joka ei olisi näitä kysymyksiä
esittänyt.
Mitä estetiikka sitten on? Yleisesti ottaen
estetiikka on filosofian osa-alue, minkä
juuret löytyvät jo antiikin Kreikasta. Karkeasti estetiikka jaetaan taidefilosofiaan

12

KYPSÄ 1/2016

ja ympäristöestetiikkaan. Ensin mainittu
on vanhempi osa-alue, joka keskittyy erityisesti taiteen (ja kauneuden) filosofisiin
kysymyksiin. Ympäristöestetiikka puolestaan on saanut ilmaa alleen vasta viime
vuosisadoilla, kun ympäristö ja luonto ovat
otettu mukaan esteettiseen ajatteluun. Estetiikka ottaa kantaa myös kulttuurillisiin
ja arkielämän kysymyksiin. Itse olen valinnut taidefilosofiaan suuntautumisen.
Perinteisimmillään estetiikassa tutustutaan erilaisiin ajattelijoihin ja teorioihin.

Esteetikko työllistyy moneen eri paikkaan
kunnan ja valtion töistä yksityiseen puoleen. Esteetikon voi löytää muun muassa
taidelaitosten, media- ja kulttuurialojen
tai markkina-alojen töistä. Esteetikko voi
olla myös tiedottaja, opettaja, tutkija tai
kriitikko. Sivuainekokonaisuudet vaikuttavat paljon tulevaisuuden uraan. Et siis voi
suoraan antaa sukulaisillesi täydentävää ja
yksinkertaista vastausta tulevaisuudestasi.
Opiskellessa pieni epävarmuus tulevasta
onkin tavallista, mutta lohduttavaa on kuitenkin se, että tulevaa työtä voi kysellä monesta eri paikasta.
Jos siis sukulaiseni vielä kyselevät alussa
esitettyjä kysymyksiä, luen tämän pienen
esittelyni heille ääneen. Estetiikka ei aukea parilla lauseella, mutta yhdellä sivulla
ehkä.

Hyvä Kymen Lohen
veljeskunnan jäsen!
Osakunnalle on tärkeää pitää yhteyttä entisiin jäseniinsä, ja siksi olemme lähettäneet
Kypsän jokaiselle lohelle kotiin. Tavoitteenamme on kuitenkin säästää sekä ympäristöä että Osakunnan varoja vähentämällä
lehden painosmäärää. Haluammekin nyt
kannustaa veljeskunnan jäseniä siirtymään
lukemaan Kypsänsä sähköisessä muodossa.
Kypsä on ilmestynyt vuodesta 2003 alkaen
myös netissä, vuodesta 2012 alkaen vieläpä
värillisenä! Kaikki KypSähkön numerot ovat
luettavissa Osakunnan nettisivuilta, linkin
uusimpaan numeroon löydät heti etusivulta
osoitteesta kymenlaaksonosakunta.fi.
Jatkossa ilmoitamme uuden numeron ilmestymisestä sähköpostitse, ja toivomme,
että veljeskunnan jäsenet jatkavat edelleen
tiivistä Osakunnan menon seuraamista. Painettua lehteä ei olla kuitenkaan kokonaan
lakkauttamassa, joten jos edelleen haluat
paperi-Kypsän, ilmoita siitä lehden päätoimittajalle osoitteeseen kyo-kypsa@helsinki.
fi.
Osakunnan hallituksen puolesta

Ester Pentti,
kuraattori
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Estetiikka taidekritiikissä – kuinka
analysoida Johan Wreden muotokuvaa
Teksti: Anna-Liisa Koskinen

Taideartefaktien analysointi ja kriittinen tarkastelu ovat estetiikan ydintä. Muun muassa
taideteosten luoma kokemus, tunne ja muoto
tarjoavat lukemattomia kysymyksiä esteetikoille. Taidekritiikki voi syntyä yhden tai useamman näkökulman kautta. Johan Wreden
muotokuvaa (Wichuda Wrede, 2016) voidaan
tarkastella useammastakin näkökulmasta,
joista esittelen tässä muutamia.
Ensimmäisenä kriitikko usein kiinnittää huomionsa teoksen muotoon ja tyylilajiin. Teoksen tyyliksi on mainittu digital art, mutta teos
tuo mieleeni myös poptaiteen (esim. Warholin teokset). Muotokuvia on yhden sijasta
kaksi ja kumpaakin muotokuvaa koristaa kirkas yksivärinen tausta. Taustaväriä lukuun
ottamatta muotokuvat ovat täysin samanlaiset ja itse henkilön kasvot on tehty pelkästään mustalla ja valkoisella. Musta ja valkoinen luovat sarjakuvamaisen jyrkät kontrastit
ja rajat kasvoille. Sarjakuvamaisuuden lisäksi mustavalkoinen tyyli näyttää osuvasti siltä
kuin joku olisi ottanut Wredestä valokuvan,
muuttanut sen mustavalkoiseksi ja laittanut
sen kontrastit äärimmilleen. Näin teos saakin
erittäin ”digitaalisen” ilmeen.
Muotokuvan erikoinen tyyli herättää kysymyksen jäljittelystä eli kuinka hyvin teos
jäljittelee todellisuutta. Teoksesta huomaa
hyvin selkeästi, että se ei halua alistua perinteisten muotokuvien konventioon vaan
ammentaa nykytaiteelle ja populaarikulttuurille ominaisia piirteitä. Mielestäni teoksen
tyyli on piristävästi erilaisempi kuin yleensä
muotokuvilta olettaisi. Muotokuva tuntuu
jäljittelevän todellisuutta vain osittain ja
pyrkii kertomaan tyylillään jotain. Ajatusten herättäminen (mm. tyylin avulla) nostaa
kysymyksen taiteilijan intentioista eli tarkoitusperistä. Voidaan pohtia, halusiko taiteilija digital art-tyylillään viestittää jotain
katsojalle. Oliko muotokuvan henkilö kenties
digitaalisuuden ystävä? Vai halusiko taiteilija
vain kyseenalaistaa muotokuvien perinteiset
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tyylit ja sommitelmat? Taiteilijan intention
tärkeys vaihtelee estetiikassa laidasta laitaan:
joskus se halutaan huomioida, joskus ei. Tässä tapauksessa se voisi olla mielenkiintoista
huomioida.
Teosta voi arvioida myös jonkun tietyn ideologian tai suuntauksen kautta. Voimme esimerkiksi pohtia, onko muotokuvien taustaväreillä kenties jotain merkitystä. Poliittiselta
kannalta teoksen sanoma olisi mielenkiintoinen, sillä sininen ja punainen ovat kummatkin väreinä käytössä politiikassa. Yleisesti
ottaen alempi punainen kuva huokuu taustallaan jyrkkää voimaa, mutta sinitaustainen
versio tuntuu kumoavan jyrkän punaisen
sävyn rauhallisuudellaan. Vastakkain onkin
kaksi Wredeä: rauhallinen ja voimakas. Näin
kaksi vastavoimaa muodostaa teoksesta tasapainoisen kokonaisuuden.

KyOn
Senioreiden
kuulumisia

20-vuotisjuhlakuulumisia
Senioreiden vuosi lähti vauhdikkaasti
käyntiin 20-vuotisjuhlien merkeissä
16.1.2016. Kaapelitehtaalla ravintola Hima&Salissa juhlimassa oli
52 ihmistä. Kiitos kaikille juhlijoille
mukavista juhlista!

Kiinnostaisiko hallituspesti?
Vuosikokous tulossa 10.4.
Vuosikokous perinteisine brunsseineen pidetään DG:n osakuntatiloissa
sunnuntaina 10.4. klo 13 alkaen.
Hallitustoimintaan ovat tervetulleita mukaan niin uudet kuin vanhat
seniorit. Kiinnostuksensa voi ilmaista
paikan päällä tai
sähköpostitse osoitteeseen
milja.ahtosalo@alumni.helsinki.fi.
Vuosikokouksessa myös päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun
suuruus. Jäsenmaksun maksuohjeet
ilmoitetaan jäsenistölle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

20-vuotisjuhlatunnelmia. Kuva: Tiina Heikkilä

Hei sinä, valmistunut tai valmistumassa
oleva osakuntalainen!

Valmistumisen jälkeen tai sen vasta
häämöttäessä seuraava luonteva etappi
osakuntajatkumolla on KyOn Seniorit!
Tutustu toimintaamme esimerkiksi jokakuukausittaisilla seniorioluilla. Tai lähde kanssamme ravintolaan,
teatteriin, penkkiurheilemaan... Luvassa on myös
saunailtoja, perhetapahtumia ja paljon muuta!
Liity sähköpostilistallemme lähettämällä viesti
subscribe kyo-seniorit oma.sähköposti@osoi.te
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.
Viestiin ei laiteta otsikkoa.
Liittymällä jäseneksi saat alennusta eri tapahtumien
ja vierailujen hinnoista. Tule mukaan!

Lisätietoa tulevista
Senioreiden tapahtumista:
•
•

sähköpostilistalta kyo-seniorit@helsinki.fi
Facebook-ryhmästä

•

nettisivuilta

Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry

http://seniorit.kymenlaaksonosakunta.fi
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HERRA LOHEN KUTUMATKA
KYON 83. VUOSIJUHLAAN
Teksti: Iina Elfving
Kuvat: Olli Ahola ja Tiina Heikkilä

Osakunta juhli 27.2. pitkää 83-vuotista taivaltaan. Mukana meiningissä oli tietysti osakunnan
ykkösnimiin kuuluva Herra Lohi, joka päätti
samalla käyttää tilaisuuden hyväkseen tulevan
Rouva Lohen etsimiseen. Kuultuaan, että paikalla olisi jopa 69 juhlijaa, ilahtui Herra Lohi kovin
paljon. Näin suuresta joukosta voisi jopa löytyä
joku, jonka kanssa jakaa Kymijoen kuohut.
Domus Gaudiumilla pidetty cocktailtilaisuus oli
hyvä hetki tehdä yleiskatsaus tarjontaan. Lohi
huomasi harmikseen, että paikalla oli vain kaksi
tuoretta fuksia. Senioreita löytyi jopa 15, mutta
heistä Lohi ei ole niinkään kiinnostunut. Yhteisestä historiasta on todisteena kyllä Pikku-Lohi,
mutta selvästikin tämä sutina jäi yhden kudun
tasolle. Civiksiä oli paikalla 17 – valitettavasti
suurin osa oli kädet täynnä töitä juhlien järjestelyssä ja Lohi päätti pysyä pois heidän tieltään. Oli
siis laskettava toivo edustajien varaan.

Tilaisuuden alussa Lohi unohti hetkeksi täysin
omat tavoitteensa, kun kunniainspehtori Johan
Wreden muotokuva paljastettiin ja lisättiin osakunnan kokoelmiin. Teos oli häkellyttävän moderni, rohkea ja räiskyvän värikäs – aivan kuten
herra Wredekin! Tämän jälkeen muut järjestöt
kävivät esittämässä tervehdyksensä osakunnalle.
Mikä loistava tilaisuus siis nähdä jokainen edustaja erikseen salin edessä, tuumasi Lohi. Alku
vaikutti lupaavalta, kun ulkomaalaiset ystävyysjärjestöt kävivät edessä. Hallands nationin edustaja Ruotsista olikin jo Lohen vanha tuttu, mutta
erityisen vaikutuksen tekivät uuden virolaisen
ystäväjärjestö Korporation Sororitas Estoniaesin
viehättävät neidit. Tänä vuonna hyvin edustetun
Aalto-yliopiston kohdalla Lohi sai huomata saman kuin moni teekkari: varsin miesvaltaisia nuo
killat. Kokonaisuudessaan Lohi ilahtui kuitenkin
kekseliäistä ja hienoista lahjoista, joista ei showelementtejäkään puuttunut.
Juhlaväki siirtyi pian tutuista osakuntatiloista
kohti Kaapelitehdasta ja Hima&Sali-juhlatilaa.
Lohi oli varsin vaikuttunut korkeasta salista ja
sen jylhistä betoniseinistä. Tila muistutti kotoisasti Leppäsuon kellaria. Lohen mielestä yksi
illan kohokohdista tuli heti alussa, kun liput kannettiin sisään: onhan hänen muotokuvansa hyvin
edustettuna osakunnan omassa lipussa. Pöytäjuhlan Lohi päätti viettää baaritiskin puolella. Sivusta oli hyvä seurata tapahtumia ja juhlaväkeä.
Valinta osoittautui loistavaksi, sillä heti alkuruuaksi tarjottiin lohta, mikä järkytti Herra Lohta.

Juhlassa pidettiin useita puheita. Ääneen pääsivät juhlapuhujaksi pyydetty Juha Haapaniemi, inspehtorille puhunut emäntä Iina Elfving,
emännälle vastannut inspehtori Jari Lavonen
sekä rakkaudesta puhunut civis Aleksi Leppänen. Vapaan sanan aikaan useampikin seniori ja
kunniavieras innostui lausumaan kauniita sanoja
osakunnalle. Herra Lohi piti myös lauluista, joista laulunjohtajat Esa-Pekka Helanne, Salli Ahtiainen ja Olli Ahola huolehtivat.
Kunniamerkkien jaon aikana Lohi tunsi erityistä
ylpeyttä palkituista osakuntalaisista: hän oli itsekin ollut mukana kasvattamassa näistä fukseista
kunnollisia civiksiä ja osasta lopulta senioreita.
Jälkiruoan nauttimisen jälkeen kerääntyi innokas joukko tanssijoita salin perälle muistelemaan
vanhojen tanssien askelia. Tässä vaiheessa Lohi
jo hieman katui pöytäjuhlasta jättäytymistä, sillä
lähes kaikkien viehättävien daamien plaseerauskortit olivat jo täynnä herrasmiesten varaamia
tansseja. Törmäyksiltä ei vältytty vauhdikkaissa
käännöksissä, mutta joukko näytti korealta ja
kaikilla vaikutti olevan hauskaa. Lohi läpsytti
tyytyväisenä pyrstöllään tahtia.
Tanssit loppuivat juhlatunnelman ollessa vielä
korkealla. Jatkoille siirryttiin takaisin DGO:lle,
kukin parhaakseen kokemalla keinolla. Lohikin
lyöttäytyi erään taksiseurueen matkaan. KyO yhdisti voimansa jatkoilla Karjalaisen osakunnan
kanssa, joka oli myös viettänyt omia vuosijuhliaan. Vahvimmat pistivät jalalla koreasti väsymättä läpi yön, osa piti parempana ratkaisuna siirtyä
kotiin muutaman tunnin yöunille ennen yhteistä
sillistä.

Aamupäivällä Herra Lohi säälii jonkin verran
emännistöä ja yksin isännistön tehtävistä huolehtinutta isäntää. He koittivat epätoivoisesti
kantaa nälkäisille juhlijoille ruokaa pöytään ja
huolehtia juomien myynnistä aamupäivän aikana oman hyvinvointinsa kustannuksella. Sääli ei
kuitenkaan riittänyt saamaan Lohta apuvoimiksi keittiöön kopista puhumattakaan, sen verran
pettynyt Lohi vielä oli tuloksettomaksi jääneestä
kutumatkasta. Kaikesta huolimatta Lohi oli viettänyt mielestään jälleen kerran mahtavat vuosijuhlat hyvässä seurassa. Ehkä ensi vuonna juhliin
jo eksyy enemmän viattomia fukseja tai viehkeitä
virolaisia.

Lohi tahtoisi vielä esittää suuret kiitokset
kaikille kanssajuhlijoille sekä vuosijuhlien
järjestämiseen panoksensa antaneille, etenkin
vuosijuhlamestari Tiina Heikkilälle. Tavataan
taas, bulp bulp!

Onnittelemme!
Kypsän toimitus haluaa onnitella seuraavia vuosijuhlapäivänä tunnustuksia
ja stipendejä saaneita osakuntalaisia:
Ansiomerkki
Milja Ahtosalo ja Joonas Ollila
Harrastusmerkki
Tiina Heikkilä, Saila Kainulainen,
Satu Suvijärvi ja Ville Myllylä
Vuoden virein -tuoppi
Tiina Heikkilä
Kymenlaakso-Karjala -tuoppi
Ester Pentti
KyO-KO-YYA -kuppi
Kirsi Kauppinen
Fuksistipendi
Leon Hirvelä, Marjut Päkki ja Sara Tähkäpää
Osakuntastipendi
Anna-Liisa Koskinen ja Sofia Rahikainen
Opinnäytestipendi
Tiina Heikkilä, Esa-Pekka Helanne ja Sini Leppänen
Värienkanto-oikeuksien saajat
Maini Salmi (WiO), Noora Eilola (PPO),
Anni Haapalainen (PPO), Kätlin Aren ja
Kristin Liiv (korp! Sororitas Estoniae)
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KYPSÄN PIENI
LAULUGALLUP

Laulukirjojen
aarteita

Teksti: Iina Elfving
Kuva: Esa-Pekka Helanne

Osakunnalla on vahva laulukulttuuri, joka
kukoistaa niin sitseillä, vuosijuhlissa kuin
myös itsenäisyyspäivän kulkueessa. Annoimmekin osakuntalaisille nyt mahdollisuuden
paljastaa rakkaimmat laulunsa ja mahdolliset toiveensa tulevan laulukirjan lisäyksistä
laulugallupissa. Galluppia yritettiin toteuttaa
jo vuosijuhlien jatkoilla astetta mielenkiintoisempien vastausten toivossa. Lopulta päädyttiin kuitenkin käyttämään nettilomaketta,
kun jatkoilla jaetut paperilomakkeet katosivat mystisesti. Nettilomakkeeseen saatiin 15
vastausta, kiitos niistä!
Vaikka KyOn laulukirjassa on paljon valinnanvaraa, nousivat muutamat kappaleet
vastauksissa ylitse muiden. Jopa 27% nimesi suosikkilaulukseen Sörnai Gushan ja 13%
Vesipoikain marssin. Muutenkin ponnekas
slaavihenkisyys tuntui vetoavan vastaajiin,
sillä maininnan saivat myös Sellainen ol’
Wiipuri ja Volga. Perinteikkyyttäkin tunnutaan arvostavan: suosikkeja olivat Teinilaulu,
Kymi virtaa ja Vila vid denna källa.
Toisessa kysymyksessä piti nimetä laulu,
josta häpeää myöntää pitävänsä. Ilahduttavaa oli, että jopa 27% vastanneista uskaltaa
ylpeänä nimetä suosikkinsa, eikä hävettävää
siis löydy. Lammaslaulu sai kaksi mainintaa,
muita vastauksia olivat mm. Frontside olut,
Pohjolan pidot ja Villihevosia.
Suihkuun sopiviksi lauluksi oli valittu teemaan sopivasti paljon vesipitoisia lauluja ja
lauluja, joissa on tarttuvia ”dimdadameja”.
Sekä Vesipoikien marssi, Vanhoja poikia
viiksekkäitä, Oodi Kouvolalle että Lippulaulu saivat 13% osuuden vastauksista. Kymijoki
laakson sorvaa, Pohjois-Karjala ja Kiekkumarallakin kuuluvat osakuntalaisten suihkuhitteihin. En tiedä mitä kaikkea osakuntalaiset suihkussa oikeina harrastavat (Tahdon
olla sulle hellä oli saanut yhden maininnan),
18
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mutta ainakin tuntuvat laulavan ilahduttavan paljon!
Laulukirjaan lisättäviksi kappaleiksi toivottiin kaksi kertaa Sen siiderin ja lisäsäkeistöjä
Pikku kakkosen postiin. Myös työn alla olevaa Virolahti-laulua pyydeltiin. Hieman virallisempana toiveena esitettiin KyOlle omaa
loppulaulua. Hyviä aloitteita kaikki!
Vaikka laulaminen on kivaa, löytyy osakuntalaisilta inhokkejakin. Osakunnan omia perinteikkäitä lauluja eivät kaikki arvosta, sillä
sekä Hönöhönö että Vanhanaikaisten naisten
laulu saivat kaksi ääntä. KTP tai kuolema,
Unkarin viini, Teinilaulu, marssilaulut, Yogi
bear ja Volga oli myös nimetty. Vaikuttaa
siltä, että liian pitkätkään laulut eivät vetoa
osakuntalaisiin.
Viimeisenä kysymyksenä oli maakuntarakkautta mittaava ”monta säkeistöä Kymenlaakson laulusta osaat ulkoa?”. Tyypillinen
osakuntalainen hallitsee tutkimuksen mukaan 2 tai 3 säkeistöä. Yksi väitti ihailtavasti
osaavansa kaikki, raikuvat aplodit hänelle!
Ainakin kaksi osakuntalaista saisi kyllä ryhdistäytyä, sillä he eivät osaa yhtään säkeistöä.
Kiitos vielä kaikille vastanneille, nyt olemme
astetta viisaampia osakuntalaisten laulumieltymysten suhteen ja uuden laulukirjan suunnitteluun on lisää eväitä.
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”Paavi on ihana.
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”Pro tip. Jos sinulla on liikaa
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kaikki juomat samaan lasiin.
Simsalabim, sinulla on”
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KYMMENEN UUTISIA – KYMIS NYHETER
15.1. Abisitsit. Ryhmä
kotkalaisabiturientteja sai maistaa
palasen makoisaa osakuntaelämää,
kun heidät kutsuttiin viettämään
pöytäjuhlia Domus Gaudiumin
tiloihin. Hulvattomasta meiningistä
vaikuttuneet abit hakevat
taatusti Helsinkiin opiskelemaan.
Uusia uutteria virkailijoita on
siis odotettavissa osakunnalle,
jahka pääsykokeista on selvitty.
21.1. Tammikuun Osakunnan
kokous. Vuoden ensimmäinen
kokous keräsi poikkeuksellisen
suuren kymäläisjoukon tärkeiden
asioiden ja emännistön
kokoustarjoilujen äärelle. Paikalla oli
tällä kertaa jopa yli 20 kokoustajaa.
30.1. Virkailijainvaihtokaronkka.
Virkoja vaihdettiin perinteiseen
tyyliin lahjomalla uusia virkailijoita
mitä mielikuvituksellisimmilla
lahjoilla. Ennen pöytiin käymistä
pidettiin myös ensi kertaa
virkailijakoulutus, joka osoittautui
kaikessa informatiivisuudessaan
sangen hyödykkääksi sessioksi
uusien virkailijoiden tehtävien
menestyksekkään hoitamisen
kannalta. Karonkassa kamera lauloi,
kun uudet virkailijat ikuistettiin
verkkoviestintää varten.
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9.2. Laskiaissauna. Riemukas
kymäläisjoukko juhlisti laskiaista
päiväsaikaan poikkitieteellisessä
Ullanlinnanmäen laskiaisriehassa.
Illan hämärtyessä siirryttiin
löylyjen lämpöön kattosaunalle
nauttimaan kylmistä virvokkeista
sekä osakuntarajat ylittävästä
veljeydestä, sisaruudesta
ja ystävyydestä.
25.2. Vuosijuhlakokous.
Perinteiseen tapaan osakuntalaiset
saapuivat vuoden arvokkaimpaan
kokoukseen osakuntanauhoihin
sonnustautuneena. Kokouksessa
mm. edellisen vuoden hallitus
sai vastuuvapauden, sekä
käytiin läpi vuoden 2015
tilinpäätös, toimintakertomus
ja toimintakalenteri. Kokouksen
jälkeen ylioppilaslakein
varustautunut osakuntalaisjoukko
suuntasi tavan mukaan
ensimmäisen inspehtorin haudalle
Hietaniemen hautausmaalla.
27.2. 83. vuosijuhla. Vanhat merkit
pitivät paikkansa ja kuohuviiniä
kului vain maltillisia määriä
juhlapäivänä. Juhlapaikkana
toimi Kaapelitehtaalla sijaitseva
viihtyisä Hima & Sali -ravintola,
johon saapui yhteensä 69 juhlijaa.
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KyO-Värityskuva

Virkailijaluettelo 2016
Inspehtori
Jari Lavonen

jari.lavonen@helsinki.fi

Kuraattori
Ester Pentti

kyo-q@helsinki.fi
0503424421

Hallituksen pj.
Pasi Pykälistö

kyo-pj@helsinki.fi
040 095 2887

Sihteeri
Esa-Pekka Helanne

kyo-sihteeri@helsinki.fi
040 864 1113

Isäntä
Tuukka Mustapää
Olli Ahola (vt. isäntä)
kyo-isanta@helsinki.fi
044 254 3580

Emäntä
Iina Elfving

kyo-emanta@helsinki.fi
040 504 6406

Emäntä
Anna-Liisa Koskinen

Asuntosihteeri
Maaria Haavisto

kyo-asuntosihteeri@helsinki.fi
040 540 5977

Tiedotussihteeri
Sofia Rahikainen

kyo-tiedotussihteeri@helsinki.fi
044 060 5132

Jäsensihteeri
Marjut Päkki

kyo-kulttuurisihteeri@helsinki.fi
040 539 0726

Maakuntasihteeri
Sini Leppänen

kyo-maakuntasihteeri@helsinki.fi
040 510 5803

Liikuntasihteeri
Joni Salo

kyo-liikuntasihteeri@helsinki.fi
044 548 3742

Vaalipäällikkö

Ulkoasiainsihteeri

sofia.rahikainen@helsinki.fi

Sofia Rahikainen

Toiminnanohjaaja
Tiina Heikkilä

Seniorisihteeri

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
040 502 7837

kyo-ulkoasiainsihteeri@helsinki.fi

Sini Leppänen

kyo-seniorisihteeri@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Esa-Pekka Helanne

kyo-kypsa@helsinki.fi

Kypsän päätoimittaja
Salli Ahtiainen

kyo-kypsa@helsinki.fi

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö

pasi.pykalisto@helsinki.fi
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Esa Helanne

Varalaulunjohtaja
Olli Ahola

Valokuvaajat:

Hallitus

Salli Ahtiainen

kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 744 4177

Fuksiohjaaja
Sara Tähkäpää

Varalaulunjohtaja

Kulttuurisihteeri

Taloudenhoitaja
Aapo Jussila

kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
046 811 4861

salli.ahtiainen@helsinki.fi

Olli Ahola
Tiina Heikkilä

Sofia Rahikainen

Fuksiohjaaja
Leon Hirvelä

Salli Ahtiainen

marjut.pakki@helsinki.fi
044 571 1166

kyo-emanta@helsinki.fi

kyo-toiminnanohjaja@helsinki.fi
050 443 2499

Laulunjohtaja

kyo-hallitus@helsinki.fi

pj. Pasi Pykälistö
Sihteeri Esa-Pekka Helanne
Kuraattori Ester Pentti
Taloudenhoitaja Aapo Jussila
Salli Ahtiainen
Tiina Heikkilä
Leon Hirvelä
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen

Apuemännistö

kyo-emannisto@helsinki.fi

Olli Ahola
Pihlaja Ahonen
Aapo Jussila
Maija Laine
Sini Laukkanen
Eerika Mankinen
Marjut Päkki
Sofia Rahikainen
Julia Rouvinen
Sini Strandman
Sanni Wiksten

Apuisännistö

kyo-isannisto@helsinki.fi

Salli Ahtiainen
Esa-Pekka Helanne
Leon Hirvelä
Ville Myllylä
Aku Siekkinen
Joni Tilli

HTK:n edustajat:
Tiina Heikkilä
Aleksi Leppänen
Pasi Pykälistö
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